Областният управител на Видин свиква консултации за определяне състава на Районна избирателн
Написано от ivailo
Четвъртък, 07 Август 2014 10:48

Областният управител на Видин инж. Кръстьо Спасов изпрати покана до политическите
партии и коалиции за провеждане на консултации за определяне състава на Районната
избирателна комисия за провеждане на избори за народни представители, насрочени с
указ на президента на Република България за 05.10.2014 г. Консултациите ще се
проведат на 10 август (неделя) от 11.00 ч. в заседателна зала №1 на Областна
администрация – Видин. За участие са поканени всички парламентарно представени
партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са
парламентарно представени, като и другите партии и коалиции. На консултациите
партиите и коалициите следва да представят необходимите документи съгласно чл.60,
ал.3 и ал.4 от Изборния кодекс и решение №652-НС от 06.08.2014г. на ЦИК, а именно: 1.
писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа
имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,
образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;
2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не
по-рано от 05.08.2014г., или решение за регистрацията на коалицията в ЦИК за участие
в изборите за 42-ро Народно събрание или за участие в изборите за членове на
Европейския парламент от Република България през 2014г.;
3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в
консултациите участват упълномощени лица;
4. списък на лицата, предложени за членове на РИК и ръководството й;
5. списък на резервните членове, отговарящ на изискванията на чл.60, ал.3, т.1 от ИК;
6. копие от диплома или друг документ за завършено висше образование за всяко от
предложените от партиите и коалициите лица;
7. декларация по чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК от всяко от лицата, предложени за членове
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или резервни членове на РИК, съгласно приложение №1 към решение №652-НС от
06.08.2014г. на ЦИК.
При постигане на съгласие между участвалите в консултациите политически сили,
областният управител представя в ЦИК писмено предложение за състав на РИК не
по-късно от 10 август 2014 г. Ако не се постигне съгласие, областният управител
изпраща незабавно на ЦИК протокола от проведените консултации, заедно с
предложенията и документите, предоставени от политическите партии.
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